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Uttalelse til endringer i vannressursloven og jordloven  
 
Fylkesmannen i Nordland viser til Olje- og energidepartementets brev av 02.12.16 vedlagt 
forslag til endringer i vannressursloven og jordloven. 
 
Vannressursloven 
Det foreslås endringer i vannressursloven på fire områder.  

1. Lovfesting av en tilsvarende bestemmelse som i lakse- og innlandsfiskeloven om 
særlig beskyttelse av laksen ved tiltak i vassdrag - § 35 a. 

2. Endringer av bestemmelser om konsesjonsplikt, aktsomhetsplikt og forvalteransvar 
for grunnvann -§ 43 a. 

3. Endringer av vannressurslovens bestemmelse om retting - § 45. 
4. Delegering av vedtaksmyndighet til kommunen for å gi konsesjon til vannkraftverk 

med inntil 1 MW installert effekt. 
 
Til § 35 a  
Vi anser det som hensiktsmessig at bestemmelsen om særskilt beskyttelse av nasjonale 
laksevassdrag og nasjonale laksefjorder i lakse- og innlandsfiskloven § 7 bokstav a lovfestes 
tilsvarende i vannressursloven slik det er foreslått i ny § 35 a.   
  
Til § 43 a 
Aktsomhetsplikten, hvor enhver pålegges å opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe 
for grunnvannet for allmenne eller private interesser, er foreslått inntatt i ny § 43 a. 
Fylkesmannen støtter departementets forslag også på dette punkt.    
 
Til § 45 
Endringen i bestemmelsen om konsesjonsplikten for grunnvannstiltak i § 45 vil lette 
fortolkningen både for forvaltningen og for tiltakshavere, og vil i større grad kunne ivareta de 
allmenne interessene knyttet til grunnvannsressursen.  
 
Når det er sagt, er Fylkesmannen mer på linje med daværende Miljøverndepartementets 
vurdering i forbindelse med utkast til forskrift om konsesjons- og meldeplikt for 
vassdragstiltak og grunnvannstiltak, om at innslagskriteriet for konsesjonspliktvurdering for 
grunnvannsuttak på 100 m3/døgn er foreslått satt for høyt. Til dette vurderes de naturlige 
forholdene for ulike grunnvannskilder som for varierende, og følgelig vil virkningene av slike 
uttak kunne være svært ulike. For uttak under det forslåtte størrelseskriteriet vil det knytte 
seg store utfordringer for tiltakshavernes vurderinger om et uttak vil medføre nevneverdig 



Side 2 av 2

skade eller ulempe eller ikke, og dermed kan gjennomføres uten etter konsesjon. Det er slik 
vi ser det ikke urimelig at meldeplikt og konsesjonspliktvurderingen settes ved uttak på 50 
m3/døgn eller mer. 
 
Delegering av myndighet for mindre vannkraftsaker til kommunene  
Når det gjelder delegering av myndighet for vannkraftverk inntil 1 MW installert effekt til 
kommunene, vil dette innebære behov for annen fagkompetanse enn den mange kommuner 
besitter i dag. Ettersom søknadsomfanget av slike mindre kraftverk forventes å være relativt 
beskjedent også i framtiden, vil det etter vår vurdering by på store utfordringer med tanke på 
opprettholdelsen av nødvendig kompetanse i kommunene. Det virker urimelig å forvente at 
kommuner som sjeldent mottar slike søknader skal besitte en slik kompetanse.  
 
Dersom en velger å delegere myndigheten til kommunene, bør også saksforberedelsen 
overlates til kommunene i tillegg til selve vedtakskompetansen. Overføring av myndighet til 
kommunene bør ikke gjelde vernede vassdrag og i nasjonale laksevassdrag. Fylkesmannen 
er enig i at dette bør ligge til sentrale myndigheter. Det bør også vurderes om 
kommuneoverskridende prosjekter bør tillegges sentrale myndigheter for saksforberedelse 
og avgjørelse. 
 
Jordloven 
Det foreslås at forbud mot omdisponering og krav til samtykke for deling i jordlovens § 2 ikke 
skal gjelde for tiltak med konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. Ettersom 
hensynet til jordvern og eventuelle drifts- og miljømessige ulemper vurderes i forbindelse 
med konsesjonsplikt og konsesjonssøknaden, og landbruksmyndigheten er gitt rett til å uttale 
seg og fremme innsigelse og klage i forbindelse med konsesjonssaken, vurderer ikke 
Fylkesmannen at det foreligger behov for ytterligere behandling etter jordloven. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hill-Marta Solberg  
 Sveinung Bertnes Råheim 
 fylkesmiljøvernsjef 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


